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0.

1.

Реєстраційний
№ 2051-1

Народні депутати України Кривошеєв І.С., Жупанін А.В., Шипайло О.І.,
Овчинникова Ю.Ю., Вінтоняк О.В., Володіна Д.А., Нестеренко К.О.
Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики
та природокористування
07.12.2020 р.
Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

4.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обмеження обігу пластикових пакетів
на території України

Про обмеження обігу пластикових пакетів на
території України

Враховано редакційно
Цей Закон визначає правові та організаційні -1- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Преамбулу до законопроекту викласти в редакції:
засади обігу пластикових пакетів, врегульовує
"Цей Закон спрямований на зменшення обсягу
відносини,
що
виникають
під
час
розповсюдження пластикових пакетів на відходів полімерної продукції, у тому числі пластику,
запроваджує обмеження щодо обігу окремих видів
території України.

Цей Закон спрямований на зменшення обсягу
використання в Україні пластикових пакетів,
обмеження їх розповсюдження з метою
поліпшення стану навколишнього природного
середовища та благоустрою територій.

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Закону терміни вживаються в
такому значенні:
біорозкладний пластиковий пакет –
пластиковий пакет, що розкладається за участі
мікроорганізмів на елементи природнього
походження
та
відповідає
критеріям,
встановленим національним стандартом ДСТУ
EN 13432:2015 (EN 13432:2000, IDT)
«Паковання. Вимоги до упаковки, утилізованої
способом компостування і біодеградації.
Тестові схеми та критерії оцінювання для
остаточного прийняття упаковки.»;

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні:
1) біорозкладний пластиковий пакет –
пластиковий пакет, що розкладається за участю
мікроорганізмів на елементи природного
походження
та
відповідає
встановленим
національними
або
гармонізованими
європейськими стандартами нормам щодо
утилізації
способом
компостування
або
біорозкладання;

такої продукції з метою поліпшення охорони
навколишнього
природного
середовища
та
благоустрою територій."
Відхилено
-2- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Преамбулу до законопроекту доповнити словами:
"на виконання національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року.";

2.
3.

(Повторне друге
читання)

Відхилено
-3- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В абзаці першому ч. 1 ст. 1 законопроекту після слів
"на елементи природного походження" додати слова
"(діоксид вуглецю, воду, біомасу)";
-4- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в такій редакції: "біорозкладний Враховано
пластиковий пакет – пластиковий пакет, що
розкладається мікроорганізмами на речовини продного
походження" і далі за текстом;
-5- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Враховано редакційно
Термін викласти в такій редакції: "біорозкладний
(компостований) полімерний пакет – пластиковий
пакет, що розкладається за участі мікроорганізмів на
елементи природнього походження та відповідає
критеріям, встановленим національним стандартом
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ДСТУ EN 13432:2015 (EN 13432:2000, IDT)
"Паковання. Вимоги до упаковки, утилізованої
способом компостування і біодеградації. Тестові схеми
та критерії оцінювання для остаточного прийняття
упаковки";
-6- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Визначення "біорозкладний пластиковий пакет"
після слів "відповідає критеріям," викласти в редакції:
встановленим національними або гармонізованими
європейськими стандартами нормам щодо утилізації
способом компостування або біодеградації.";
-7- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Абзац другий частини першої статті 1 викласти у
такій редакції:
"біорозкладний (компостований) полімерний пакет
– пластиковий пакет, що розкладається за участю
мікроорганізмів на елементи природного походження
та відповідає критеріям, встановленим національним
стандартом ДСТУ EN 13432:2015 (EN 13432:2000, IDT)
"Паковання. Вимоги до упаковки, утилізованої
способом компостування і біодеградації. Тестові схеми
та критерії оцінювання для остаточного прийняття
упаковки";
-8- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Статтю 1 доповнити визначенням: "біорозкладний
посуд пластиковий для одноразового використання –
посуд пластиковий для одноразового використання, що
розкладається за участі мікроорганізмів на елементи
природнього походження та відповідає критеріям,
встановленим національним стандартом ДСТУ EN
14995:2018 (EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси.
Оцінювання здатності до біохімічного розкладу.
Порядок випробування та технічні умови";
-9- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Статтю 1 доповнити визначенням: "біорозкладний
одноразовий пластиковий стакан – одноразовий
пластиковий стакан, що розкладається за участі
мікроорганізмів на елементи природнього походження
та відповідає критеріям, встановленим національним
стандартом ДСТУ EN 14995:2018 (EN 14995:2006, IDT)
"Пластмаси. Оцінювання здатності до біохімічного
розкладу. Порядок випробування та технічні умови";
-10- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Статтю 1 доповнити визначенням: "біорозкладна
соломинка пластмасова – соломинка пластмасова, що
розкладається за участі мікроорганізмів на елементи
природнього походження та відповідає критеріям,
встановленим національним стандартом ДСТУ EN

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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14995:2018 (EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси.
Оцінювання здатності до біохімічного розкладу.
Порядок випробування та технічні умови";
-11- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Статтю 1 доповнити новим терміном: "біорозкладні
(компостовані) полімерні матеріали – матеріали,
мінімальна
доля
природних/відновлюваних
компонентів яких складає 40%, та біорозкладання яких
підтверджується сертифікатом відповідності стандарту
EN 13432";
-12- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Частину першу статті 1 після абзацу другого
доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"біорозкладні (компостовані) полімерні матеріали –
матеріали,
мінімальна
доля
природних/відновлювальних
компронентів
яких
складає 40%, та біорозкладання яких підтверджується
сертифікатом відповідності стандарту EN 13432;
кінцевий споживач – особа, яка пдбаває, замовляє,
використовує або має намір придбати чи замовити
продукцію чи товар для особистих потреб,
безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою
діяльністю";
-13- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Статтю
1
доповнити
новим
терміном:
"гармонізований
європейський
стандарт
–
європейський стандарт, прийнятий на основі запиту
Європейської Комісії для застосування законодавства
Європейського Союзу щодо гармонізації";
-14- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Пункт перший викласти в такій редакції:
"біорозкладний пластиковий пакет – пластиковий пакет
на основі природних полімерів (які не були хімічно
модифіковані),
що
розкладаються
способом
компостування (здатні анаеробно або аеробно
розкладатися) за участю мікроорганізмів на елементи
природнього походження – вуглекислий газ (СО2),
біомасу і воду, здатний зазнати фізичного, біологічного
розкладання, та відповідає критеріям, встановленим
національним стандартом ДСТУ EN 13432:2015 (EN
13432:2000, IDT) «Паковання. Вимоги до упаковки,
утилізованої способом компостування і біодеградації.
Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного
прийняття упаковки.»;
-15- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
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Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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5.

легкі пластикові пакети – пластикові
пакети з товщиною стінки від 15 до 50
мікрометрів;

Пропозиції та поправки до проекту

Після слів "пластиковий пакет" додати слова: "на
основі природних полімерів (які не були хімічно
модифіковані),
що
розкладаються
способом
компостування (здатні анаеробно або аеробно
розкладатися) за участю мікроорганізмів на елементи
природнього походження – вуглекислий газ (СО2),
біомасу і воду, здатний зазнати фізичного, біологічного
розкладання та відповідає критеріям, встановленим
національним стандартом ДСТУ EN 13432:2015 (EN
13432:2000, IDT) «Паковання. Вимоги до упаковки,
утилізованої способом компостування і біодеградації.
Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного
прийняття упаковки.";
-16- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
Після першого абзацу додати абзац: об'єкт надання
послуг – суб'єкт господарювання у сфері надання
послуг – хімчистки, спортивні клуби, служби доставки
та інші суб'єкти господарювання, де можуть
розповсюджуватися пластикові пакети;"
-17- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін "легкі пластикові пакети" замінити словами
"тонкі пластикові пакети";
-18- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін "надлегкі пластикові пакети" по всьому
тексту замінити словами "надтонкі пластикові пакети";
-19- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Абзац другий ч. 1 ст. 1 законопроекту викласти в
такій редакції: "легкий пластиковий пакет –
пластиковий пакет з товщиною стінки від 15 до 50
мікрометрів;"
-20- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Після слів "пластиковий пакет" доповнити словами:
"одноразовий
пластиковий
стакан,
соломинку
пластмасову"; після слів "такому пакеті" доповнити
словами: "одноразовому пластиковому стакані,
соломинці пластмасовій ";
-21- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
У абзаці четвертому сатини першої статті 1 після
слів та знака "зображення чи символи," доповнити
словами: "що носять інформаційний зміст та";

6.

маркування – інформація про пластиковий
пакет, усі слова, описи, знаки, зображення чи
символи, що розміщені на такому пакеті;

7.

надлегкі пластикові пакети – пластикові -22- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Статтю 1 доповнити новим терміном: "надлегкі
пакети з товщиною стінки до 15 мікрометрів;
пластикові пакети – пластикові пакети з товщиною
стінки менше 15 мікрометрів";
-23- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

2) маркування – інформація про пластиковий
пакет, а також слова, описи, знаки, зображення чи
символи, що мають інформаційний зміст та
розміщені на такому пакеті;
3) надтонкі пластикові пакети – пластикові
пакети із стінками товщиною менше 15
мікрометрів;
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8.

9.

об’єкт роздрібної торгівлі – магазин,
павільйон, кіоск, ятка, палатка, інша мала
архітектурна форма, яка розташована в
окремому приміщенні, але не має вбудованого
торговельного залу для покупців, намет, лоток,
прилавок, рундук, склад товарний, крамницясклад, магазин-склад, автомагазин, розвозка,
інший вид пересувної торговельної мережі та
інший вид торговельної точки у відведеному
для діяльності у сфері роздрібної торгівлі місці;

об’єкт ресторанного господарства – точка,
підрозділ
суб’єкта
господарювання,
розміщений в окремому приміщенні або
будівлі, що обладнаний для торгівлі
продукцією
власного
виготовлення
та
купованими товарами, а також для їх
споживання на місці;

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити статтю 1 новим пунктом:: "об'єкт
надання послуг – місце провадження діяльності
суб'єкта господарювання у сфері надання послуг –
хімчистки, спортивні клуби, служби доставки та інші
суб'єкти
господарювання,
де
можуть
розповсюджуватися пластикові пакети;"
-24- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Абзац четвертий ч. 1 ст. 1 виключити;
-25- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в такій редакції: "об'єкт роздрібної
торгівлі – будь-який об'єкт, в якому здійснюється
роздрібна
торгівля
незалежно
від
форми,
розташування, розміру, обсягу або способу такої
торгівлі";
-26- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
У визначенні слова "діяльності у сфері роздрібної
торгівлі місці" замінити словами: "надання послуг та
діяльності у сфері роздрібної торгівлі, місці";
-27- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Доповнити визначення після слова "магазин"
словами: "в тому числі супермаркет та гіпермаркет",
далі за текстом;
-28- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
Перед словами "магазин, павільон" додати слова
"супермаркет, гупермаркет", після слів "магазин-склад,
автомагазин" додати слово "аптека";
-29- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
У підпункті 5 статті 1 після слів: «доготовку,» додати
слова «доставку та»
-30- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Абзац п'ятий ч.1 ст.1 виключити;
-31- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін виключити, а по тексту вживати термін
"заклади громадського харчування";
-32- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Слова "точка, підрозділ" замінити словами: "місце
провадження діяльності";
-33- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
Абзац викласти у наступній редакції: "об'єкт
ресторанного господарства – організаційно-структурна
одиниця у сфері ресторанного господарства, яка
здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє
і (або) доготовляє, продає і організовує споживання
продукції власного виробництва і закупних товарів,
розміщений в окремому приміщенні, пересувному
об'єкті, палатці або будівлі";

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

Враховано

Враховано частково
Враховано

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) об’єкт громадського харчування – місце
провадження діяльності суб’єкта господарювання
у сфері громадського харчування, який здійснює
виробничо-торговельну діяльність (виробництво
та/або доготовку, доставку, продаж та
організацію споживання продукції власного
виробництва і закуповуваних товарів), незалежно
від форми власності, розташування, розміру,
обсягу або способу ведення діяльності;
5) об'єкт надання послуг – місце провадження
діяльності суб'єкта господарювання у сфері
надання послуг, в якому може здійснюватися
розповсюдження пластикових пакетів;
6) об'єкт роздрібної торгівлі – місце
провадження
діяльності
суб'єкта
господарювання, який здійснює продаж товарів
кінцевим споживачам, незалежно від форми
власності, розташування, розміру, обсягу або
способу такої торгівлі;
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оксорозкладні домішки – добавкикаталізатори на основі металів, які додаються
до пластикових пакетів для прискорення
їхнього розкладання під дією кисню та
ультрафіолету на окремі дрібні фрагменти
(мікропластик);

Пропозиції та поправки до проекту

-34- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти у такій редакції: "оксорозкладні
домішки – добавки, які додаються до пластикових
пакетів для прискорення їхнього розпадання на окремі
дрібні фрагменти (мікропластик)";
-35- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в такій редакції: "оксорозкладні
домішки – добавки-каталізатори на основі металів, які
додаються до пластикових матеріалів для прискорення
їхнього розкладання під дією кисню та ультрафіолету
на окремі дрібні фрагменти (мікропластик)";
-36- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у
новій редакції: "оксорозкладні домішки – добавки, які
додаються до пластикових пакетів для прискорення
їхнього розпадання на окремі дрібні фрагменти
(мікропластик);
оксорозкладні
(оксобіорозкладні) -37- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти у такій редакції: "оксорозкладні
пластикові пакети – пластикові пакети, склад
яких становить поліетилен та оксорозкладні пластикові пакети – пластикові пакети, склад яких
становить поліетилен та оксорозкладні домішки";
домішки;
-38- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в такій редакції: "оксорозкладні
пластикові пакети – пластикові пакети, виготовлені з
пластику з додаванням оксорозкладаючих домішок, які
прискорюють розкладання пластикових матеріалів на
мікрофрагменти";
-39- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Абзац сьомий ч.1 ст. 1 законопроекту викласти в
такій редакції: "оксорозкладний (оксобіорозкладний)
пластиковий пакет – пластиковий пакет, склад якого
становить поліетилен та оксорозкладні домішки";
-40- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
В абзаці восьмому частини першої статті 1 слово та
знаки "(оксобіорозкладні)" виключити;
-41- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Частину першу після абзацу восьмого доповнити
двома новими абзацами:
"оксо-біорозкладні домішки – добавки-каталізатори
на основі солей металів, що не відносяться до групи
важких металів, які додаються до пластикових пакетів
для прискорення їхнього біорозкладання під дією
кисню та мікроорганізмів відповідно до міжнародних
стандартів ASTM D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009,
SASO 2879/2106;
оксобіорозкладні пластикові пакети – пластиковий
пакет, що розкладається за участі кисню та

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7) оксорозкладні домішки – добавки, що
додаються до складу матеріалів, з яких
виготовляються пластикові матеріали, для
прискорення їх розкладання на окремі дрібні
фрагменти (мікропластик) під дією кисню та
ультрафіолетового випромінювання;

Враховано редакційно

Враховано

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано
Відхилено

8) оксорозкладні пластикові пакети –
пластикові пакети, матеріал для виготовлення
яких
складається
з
поліетилену
та
оксорозкладних домішок;
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мікроорганіхмів на елементи проднього походження та
відповідає критеріям, встановленим міжнародним
стандартам ASTM D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009,
SASO 2879/2106;"
-42- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Статтю 1 доповнити визначенням: "оксорозкладний
(оксобіорозкладний)
посуд
пластиковий
для
одноразового використання, склад якого становить
поліетилен та оксорозкладні домішки";
-43- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Статтю 1 доповнити визначенням: "одноразовий
пластиковий стакан – вид одноразового посуду,
посудина у формі циліндра або усіченого конуса
(бувають складнішої форми), зазвичай без ручки.
Застосовуються для вживання як холодних так і
гарячих напоїв";
-44- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Слово "поліетилен" замінити словом "пластик";
-45- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
Слово "поліетилен" замінити словом "пластик",
перед словом "домішки" слово "(біорозкладні)";
-46- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Статтю 1 доповнити визначенням: "оксорозкладні
(оксобіорозкладні) одноразові пластикові стакани –
одноразові пластикові стакани, склад яких становить
поліетилен та оксорозкладні домішки";
-47- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Статтю 1 доповнити визначенням: "оксорозкладні
(оксобіорозкладні)
соломинки
пластмасові
–
соломинки пластмасові, склад яких становить
поліетилен та оксорозкладні домішки";
-48- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Статтю 1 доповнити новим терміном: "оксобіорозкладальні домішки – добавки-каталізатори на
основі солей металів, що не відносяться до групи
важких металів, які додаються до пластикових пакетів
для прискорення їхнього біорозкладання під дією
кисню та мікроорганізмів відповідно до міжнародних
стандартів ASTM D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009,
SASO 2879/2106" ;
-49- Н.д. Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
Статтю 1 доповнити новим терміном: "оксобіорозкладальні пластикові пакети – пластиковий
пакет, що розкладається за участі кисню та
мікроорганізмів на елементи природнього походження
та відповідає критеріям, встановленим міжнародним

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Враховано
Враховано
Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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стандартам ASTM D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009,
SASO 2879/2106";
-50- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
Відхилено
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Статтю 1 доповнити новим терміном: "оптова
торгівля – це перепродаж (продаж без перероблення)
нових або вживаних товарів роздрібним торговцям,
підприємствам та організаціям або іншим оптовикам,
яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими
фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими
базами, оптовиками-заготівельниками, власниками
складів, експортерами, імпортерами, кооперативними
організаціями, які займаються заготівлею та збутом
продукції тощо";
Враховано
пластиковий пакет – виготовлена з -51- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
У абзаці дев'ятому частини першої слово
пластику тара у формі рукава, з дном та
відкритою горловиною, з ручками або без "переважно" виключити;

ручок, що призначена переважно для
пакування та (або) транспортування товарів та
продукції кінцевими споживачами;

13.

-52- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Частину першу після абзацу дев'ятого доповнити
двома новими абзацами:
"продукція – будь-які товари вітчизняного
виробництва або імпортовані на митну територію
України, призначені для споживання та (або)
виробництва іншої продукції, у тому числі
напівфабрикати;
товар – продукт праці, виготовлений з метою обміну
або продажу;"
-53- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Статтю 1 доповнити терміном: "пластикові
рукавички – виготовлена з пластику рукавичка, будьякої товщини, що передбачає її переважно одноразове
застосування";
-54- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Статтю 1 доповнити терміном: "пластикові
контейнери для харчових продуктів – виготовлені з
пінопласту контейнери, що самостійно або в поєднанні
з харчовою плівкою використовуються для пакування
та (або) транспортування харчових продуктів";
пластик – термопластичний полімер -55- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Доповнити визначення словами: "одноразових
етилену, що використовується як єдиний або
пластикових стаканів та соломинок пластмасових";
основний структурний компонент пакетів;

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9) пластик – штучно створений матеріал на
основі
синтетичних
або
природних
високомолекулярних сполук (полімерів);

10) пластиковий пакет – виготовлена з
пластику тара у формі рукава, з дном та
відкритою горловиною, з ручками або без ручок,
призначена
для
пакування
та/або
транспортування товарів і продукції кінцевими
споживачами;
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-56- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в редакції: "пластик – матеріал,
основою якого є синтетичні або природні
високомоллекулярні сполуки (полімери)";
розповсюдження пластикових пакетів – -57- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Термін викласти в редакції: "обіг пластикових
платне або безоплатне надання пластикових
пакетів споживачам у об’єктах роздрібної пакетів – платне або безоплатне надання пластикових
пакетів споживачам у об'єктах роздрібної торгівлі" і
торгівлі та ресторанного господарства.
далі по тексту законопроекту вживати цей термін;
-58- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Визначення
викласти
у
такій
редакції:
"розповсюдження пластикових пакетів, посуду
пластикового для одноразового використання – платне
або безоплатне надання пластикових пакетів, посуду
пластикового
для
одноразового
використання
споживачам у об’єктах роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства";
-59- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
Після слів "розрібної торгвлі" додати слово ",
об'єктах", після слів "ресторанного господарства
додати слова "та об'єктах надання послуг"
-60- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В абзаці десятому ч. 1 ст. 1 законопроекту слова
"об’єктах роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства" замінити словами "мережі роздрібної
торгівлі та мережі ресторанного господарства";
-61- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Визначення
викласти
у
такій
редакції:
"розповсюдження пластикових пакетів, одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових –
платне або безоплатне надання пластикових пакетів,
одноразових пластикових стаканів та соломинок
пластмасових споживачам у об’єктах роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства";
-62- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Визначення
викласти
у
такій
редакції:
"розповсюдження пластикових пакетів – платне або
безоплатне розповсюдження пластикових пакетів на
території України";
-63- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Статтю 1 доповнити визначенням: "посуд
пластиковий для одноразового використання – посуд, з
якого вживають першу і другу страву, з третьої страви
– лише десерти. Переважно – тарілка круглої форми.
Найчастіше в закладах: в точках громадського
харчування, які працюють за принципом фаст-фуду –

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено

11) розповсюдження пластикових пакетів –
платне або безоплатне надання пластикових
пакетів споживачам в об'єктах роздрібної
торгівлі, громадського харчування та надання
послуг,
в
яких
може
здійснюватися
розповсюдження пластикових пакетів;
12) тонкі пластикові пакети – пластикові
пакети із стінками товщиною від 15 до 50
мікрометрів.

Враховано

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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15.

16.

17.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються
у значеннях, наведених у Цивільному кодексі
України, Податковому кодексі України, Законі
України "Про захист прав споживачів" та інших
законах України.
Стаття 2. Заборона розповсюдження
пластикових пакетів

Пропозиції та поправки до проекту

піцерії, млинцеві; в закладах з доставки їжі; в торгових
точках, де є відділення готової продукції;
безпосередньо на підприємствах з виробництва
продуктів харчування використовують тарілки різного
діаметру – для десертів, закусок і гарнірів. Залежно від
особливостей дизайну вони можуть являти собою мало
не відерця або можуть бути оснащені широкими
полями – своєрідними ручками. Іноді до супниці
додається пластикова кришка.
Секційні тарілки з роздільниками використовують
під кілька страв.";
-64- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Статтю 1 доповнити терміном: "харчова плівка –
виготовлена з полівінілхлориду чи поліетилену плівка,
призначена переважно для пакування та (або)
транспортування товарів та продукції";
-65- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Доповнити визначення словами: "та об'єктах
надання послуг";
-66- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Частину другу статті 1 після слів «наведених у»
доповнити
словами
«Господарському
кодексі
України,», а після слів «Про захист прав споживачів»,
словами «, «Про відходи».
-67- Н.д. Магера С.В. (Реєстр.картка №58)
У назві статті 2 після слова "Заборона" доповнити
словами "виробництво, ввезення на територію
України";
-68- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Назву статті 2 викласти в редакції: "Стаття 2.
Обмеження обігу пластикових пакетів";
-69- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Назву статті 2 доповнити словами: "посуду
пластикового для одноразового використання";
-70- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Назву статті 2 доповнити словами: "одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових
-71- Н.д. Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123),
н.д. Констанкевич І.М. (Реєстр.картка № 23)
У назві статті 2 після слова "заборона" додати слова
"виробництва, ввезення на територію України та";
-72- Н.д. Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

1. Забороняється розповсюдження у
об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах У частині 1 статті 2 після слова "Забороняється"
доповнити словами "виробництво, ввезення на
ресторанного господарства:
територію України та";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Враховано

Відхилено

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значеннях, наведених у Цивільному кодексі
України, Податковому кодексі України, законах
України "Про захист прав споживачів", "Про
відходи" та інших законах.
Стаття
2.
Заборона
розповсюдження
пластикових пакетів

Відхилено

Відхилено
Відхилено

Відхилено

Відхилено

1. Забороняється розповсюдження в об'єктах
роздрібної торгівлі, громадського харчування та
надання послуг:
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18.
19.

Пропозиції та поправки до проекту

-73- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Доповнити назву пункт у 1 словами: "та об'єктах
надання послуг";
-74- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В ч. 1 ст. 2 законопроекту слова "об’єктах роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства" замінити
словами "мережі роздрібної торгівлі та мережі
ресторанного господарства";
-75- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У частині першій статті 2 слова "розповсюдження у
об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного
господарства" замінити словами: "продаж чи інше
розповсюдження, в тому числі безоплатне, на території
України, зокрема включаючи об'єкти роздрібної
торгівлі та об'єкти ресторанного господарства:";
-76- Н.д. Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123),
н.д. Констанкевич І.М. (Реєстр.картка № 23)
У частині першій статті 2 після слова
"забороняється" додати слова "виробництва, ввезення
на територію України та";
-77- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
У пункті 1 статті 2 після слів "ресторанного
господарства" додати слова "та об'єктах надання
послуг";
-78- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 1 статті 2 викласти в редакції:
1. Обмежується обіг у об'єктах роздрібної торгівлв
та закладах громадського харчування:
а) надтонких пластикових пакетів;
а) надлегких пластикових пакетів;
б) тонких пластикових пакетів;
б) легких пластикових пакетів;
в) оксорозкладних пластикових пакетів."
в) оксорозкладних (оксобіорозкладних)
-79- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
пластикових пакетів.
Пункт в) частини першої статті 2 викласти в такій
редакції: "оксорозкладних пластикових пакетів";
-80- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Підпункт в) пункту 1 статті 2 доповнити словами:
"оксорозкладного
(оксобіорозкладного)
посуду
пластикового для одноразового використання";
-81- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Підпункт в) пункту 1 статті 2 доповнити словами:
"одноразових пластикових стаканів та соломинок
пластмасових";
-82- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 1. Статті 2 доповнити новим абзацом: "г)
посуду пластикового для одноразового використання";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Враховано частково

Враховано частково

Відхилено

Враховано

Враховано

1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Враховано

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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20.

Пропозиції та поправки до проекту

-83- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 1. Статті 2 доповнити новими абзацами:
"г) одноразових пластикових стаканів;
д) соломинок пластмасових";
-84- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
До частини першої статті 2 додати нові пункти:
"г) пластикових пакетів;
д) пластикових рукавичок;
е) пінопластикових (пластикових) контейнерів для
харчових продуктів;
ж) харчової плівки";
-85- Н.д. Фельдман О.Б.. (Реєстр.картка №174)
Пункт 1. Статті 2 викласти у такій редакції:
1. Забороняється розповсюдження у об’єктах
роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного
господарства:
а) надлегких пластикових пакетів;
б) легких пластикових пакетів;
в) оксорозкладних пластикових пакетів".
2. Встановлена пунктами а) та б) частини -86- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 2 викласти в редакції: "2. Встановлені
першої цієї статті заборона не поширюється на
пунктами а), б) та в) частини першої цієї статті
біорозкладні пластикові пакети.
обмеження не поширюються на біорозкладні
пластикові пакети."
-87- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції: "2.
Встановлена пунктами а) та б) частини першої цієї
статті заборона не поширюється на біорозкладні та
оксо-біорозкладні пластикові пакети";
-88- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 2. Статті 2 доповнити словами:
"біорозкладний посуд пластиковий для одноразового
використання";
-89- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 2. Статті 2 викласти в редакції: "2.
Встановлена пунктами а), б), г) та д) частини першої
цієї статті заборона не поширюється на біорозкладні
пластикові пакети, біорозкладні одноразові пластикові
стакани та біорозкладні соломинки пластмасові."
-90- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Частину другу статті 2 викласти в наступній
редакції: "2. Встановлена частиною першою цієї статті,
крім підпункту в), заборона, не поширюється на
біорозкладні пластикові пакети, рукавички, плівку та
контейнери.";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2. Встановлена частиною першою цієї статті
заборона не поширюється на біорозкладні
пластикові пакети.
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3. Встановлена пунктом а) частини першої
цієї статті заборона не поширюється на надлегкі
пластикові пакети шириною до 225 мм (без
бокових складок), глибиною до 345 мм (з
урахуванням бокових складок), довжиною до
450 мм (з урахуванням ручок), призначені для
пакування та (або) транспортування свіжої
риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих
продуктів, льоду, які розповсюджуються у
об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної
упаковки.

Пропозиції та поправки до проекту

-91- Н.д. Фельдман О.Б.. (Реєстр.картка №174)
Пункт 2. Статті 2 викласти в редакції:
"2. Встановлена пунктами а) та б) частини першої
цієї статті заборона не поширюється на біорозкладні та
оксо-біорозкладні пластикові пакети."
-92- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину другу статті 2 викласти в наступній
редакції: "Обмеження, передбачені пунктами а), б)
частини першої цієї статті, не поширюються на
розповсюдження біорозкладних пластикових пакетів";
-93- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Частину третю статті 2 виключити.
-94- Н.д. Бакунець П.А. (Реєстр.картка №323)
Частину третю статті 2 виключити.
У зв’язку з цим, частини четверту – п’яту вважати
відповідно частинами третьою – четвертою.
-95- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину третю статті 2 викласти в наступній
редакції: "Обмеження, передбачені пунктом а) частини
першої цієї статті, не поширюються на надлегкі
пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових
складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових
складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок),
призначені для пакування та (або) транспортування
свіжої рибі і м'яса та продуктів з них, а також сипучих
продуктів, льоду, які розповсюджуються у об'єктах
роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки;"
-96- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В ч. 3 ст. 2 законопроекту слова "об’єктах роздрібної
торгівлі" замінити словами "мережі роздрібної
торгівлі";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено
Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено
-97- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Враховано частково
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції: "3.
Встановлена пунктом а) частини першої цієї статті
заборона не поширюється:
на надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм
(без бокових складок), глибиною до 345 мм (з
урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з
урахуванням ручок), призначені для пакування та (або)
транспортування свіжої рибі і м'яса та продуктів з них,
а
також
сипучих
продуктів,
льоду,
які

3. Встановлена пунктом "1" частини першої
цієї статті заборона не поширюється на надтонкі
пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345
міліметрів (з урахуванням бокових складок),
довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням
ручок), що призначені для пакування та/або
транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів
із них, сипучих продуктів, льоду та
розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі
як первинна упаковка.
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23.

4. Працівникам об’єктів роздрібної торгівлі
та
об’єктів
ресторанного
господарства
забороняється будь-яким чином схиляти
споживачів до придбання пластикових пакетів.

5. Пластикові пакети, що не відповідають
встановленим
цим
Законом
вимогам,
підлягають утилізації за рахунок суб’єкта
господарювання, який здійснив закупівлю
таких пакетів.

Пропозиції та поправки до проекту

розповсюджуються у об'єктах роздрібної торгівлі в
якості первинної упаковки;
на пластикові пакети, в тому числі з
вториннопереробленого (рецикльованого) пластику,
призначені для господарських цілей, відмінних від
пакування та (або) транспортування товарів та
продукції кінцевим споживачам. До таких пластикових
пакетів, відносяться зокрема пакети, призначені для
санітарного пакування, зберігання, транспортування
органічного та неорганічного сміття, біологічних
відходів тощо."
-98- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 4 виключити;
-99- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В ч. 4 ст. 2 законопроекту слова "об’єктах роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства" замінити
словами "мережі роздрібної торгівлі та мережі
ресторанного господарства";
-100- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 4. статті 2 доповнити словами: "посуду
пластикового для одноразового використання";
-101- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 4. статті 2 доповнити словами: "одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових";
-102- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину четверту статтю 2 викласти у такій редакції:
"Працівникам об'єктів роздрібної, оптової торгівлі та
об'єктів ресторанного господарства
-103- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 5 викласти в редакції: "4. Пластикові пакети,
що не відповідають встановленим цим Законом
вимогам, підлягають утилізації за рахунок суб'єкта
господарювання, який здійснив закупівлю таких
пакетів.";
-104- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 5. статті 2 після слів "пластикові пакети"
доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового використання";
-105- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 5. статті 2 після слів "пластикові пакети"
доповнити словами: "одноразові пластикові стакани та
соломинки пластикові";
-106- Народні депутати – члени Комітету

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Враховано

4. Пластикові пакети, що не відповідають
встановленим цим Законом вимогам, підлягають
вилученню з обігу в порядку, встановленому
Законом України «Про вилучення з обігу,
переробку, утилізацію, знищення або подальше
використання
неякісної
та
небезпечної
продукції».
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 4 статті 2 викласти у такій редакції: «Пластикові
пакети, що не відповідають встановленим цим Законом
вимогам, підлягають вилученню з обігу в порядку,
встановленому Законом України «Про вилучення з
обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше
використання неякісної та небезпечної продукції».»

24.

-107- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Доповнити новою статтею 3, статтю 3 вважати
статтею 4.
"Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження
пластикових пакетів
1. Розповсюдження пластикових пакетів, які не
підпадають під дію частини першої статті 2 цього
Закону здійснюється виключно на платній основі.
2. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть
бути нижче оптових цін, за які відповідні пакети були
поставлені до точки продажу.
3. Вимоги цієї статті не розповсюджуються на:
а) біорозкладні пластикові пакети;
б) надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм
(без бокових складок), глибиною до 345 мм (з
урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з
урахуванням ручок), призначені для пакування та (або)
транспортування свіжої риби і м'яса та продуктів з них,
а
також
сипучих
продуктів,
льоду,
які
розповсюджуються у об'єктах роздрібної торгівлі в
якості первинної упаковки."
-108- Народні депутати – члени Комітету
Пункт 2 статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть
бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України.»
Стаття 3. Вимоги до біорозкладних пакетів -109- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Назву статті 3 доповнити словами: "посуду
та їх маркування
пластикового для одноразового використання";
-110- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Назву статті 3 доповнити словами: "одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових";
-111- Н.д. Фельдман О.Б.. (Реєстр.картка №174)
Назву статті 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3.
Вимоги до біорозкладних (компостованих) пакетів та їх
маркування";
-112- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)

Враховано частково

Стаття
3.
Заборона
безоплатного
розповсюдження пластикових пакетів
1. Розповсюдження пластикових пакетів
здійснюється виключно на платній основі.
2. Роздрібні ціни на пластикові пакети не
можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Вимоги цієї статті не поширюються на:
1) біорозкладні пластикові пакети;
2) надтонкі пластикові пакети шириною до 225
міліметрів (без бокових складок), глибиною до
345 міліметрів (з урахуванням бокових складок),
довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням
ручок), що призначені для пакування та/або
транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів
із них, сипучих продуктів, льоду та
розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі
як первинна упаковка.

Враховано

Відхилено

Відхилено
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Стаття 4. Вимоги до біорозкладних
пластикових пакетів, їх маркування
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26.

1. Придатність пластикових пакетів до
біорозкладу визначається у відповідності до
національних стандартів ДСТУ EN 13432:2015
(EN 13432:2000, IDT) «Паковання. Вимоги до
упаковки,
утилізованої
способом
компостування і біодеградації. Тестові схеми та
критерії
оцінювання
для
остаточного
прийняття упаковки.» та ДСТУ EN 14995:2018
(EN 14995:2006, IDT) «Пластмаси. Оцінювання
здатності до біохімічного розпаду. Порядок
випробування та технічні умови.».

2. На пластикові пакети, що відповідають
встановленим національним стандартом ДСТУ
EN 13432:2015 вимогам до біорозкладних
пластикових пакетів, наноситься відповідне
маркування. Такому маркуванню підлягає
кожен окремий пластиковий пакет.

Пропозиції та поправки до проекту

Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3.
Вимоги до біорозкладних (компостованих) пакетів та їх
маркування";
-113- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У пункті 1. статті 3 слова: "та ДСТУ EN 14995:2018
(EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси. Оцінювання
здатності до біохімічного розпаду. Порядок
випробування та технічні умови." Замінити реченням:
"Придатність посуду пластикового для одноразового
використання до біорозкладу визначеється у
відповідності до національних стандартів та ДСТУ EN
14995:2018 (EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси.
Оцінювання здатності до біохімічного розпаду.
Порядок випробування та технічні умови.";
-114- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У пункті 1. статті 3 слова: "та ДСТУ EN 14995:2018
(EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси. Оцінювання
здатності до біохімічного розпаду. Порядок
випробування та технічні умови." Замінити реченням:
"Придатність одноразових пластикових стаканів та
соломинок пластмасових до біорозкладу визначеється
у відповідності до національних стандартів та ДСТУ
EN 14995:2018 (EN 14995:2006, IDT) "Пластмаси.
Оцінювання здатності до біохімічного розпаду.
Порядок випробування та технічні умови.";
-115- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У частині першій статті 3 після слів "Придатність
пластикових пакетів" додати слова та дужки
"(рукавички, контейнери, плівки)";
-116- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Доповнити пункт 1 статті 4 після слів "технічні
умови" словами "або у відповідності гармонізованих
європейських стандартів EN 13432:2000, IDT, EN
14995:2006, IDT".
-117- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Пункт 2 статті 4 викласти в такій редакції: "На
біорозкладні пластикові пакети, що відповідають
вимогам, встановленим частиною 1 статті 4 цього
Закону, наноситься відповідне маркування. Такому
маркуванню підлягає кожен окремий пластиковий
пакет."
-118- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 2. Статті 3 викласти у такій редакції: "2. На
пластикові
пакети,
посуд
пластиковий
для
одноразового
використання,
що
відповідають
встановленим національним стандартом ДСТУ EN
13432:2015 та ДСТУ EN 14995:2018 вимогам до

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Здатність пластикових пакетів
біорозкладання визначається відповідно
гармонізованих європейських стандартів.

до
до

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

2. На пластикові пакети, що відповідають
вимогам, встановленим частиною першою цієї
статті, наноситься відповідне маркування. Таке
маркування має бути нанесене на кожен
пластиковий пакет.
Порядок маркування пластикових пакетів
затверджується Кабінетом Міністрів України.
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3. Правила маркування біорозкладних
пластикових
пакетів
встановлюються
відповідним технічним регламентом, що
затверджується постановою Кабінету Міністрів
України.

Пропозиції та поправки до проекту

біорозкладних пластикових пакетів та біорозкладного
посуду пластикового для одноразового використання
наноситься
відповідне
маркування.
Такому
маркуванню підлягає кожен окремий пластиковий
пакет, посуд пластиковий для одноразового
використання."
-119- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У частині другій статті 3 після слів "На пластикові
пакети" додати слова та дужки "(рукавички,
контейнери, плівки)", після слів "Такому маркуванню
підлягає кожен окремий пластиковий пакет" додати
слова та дужки "(рукавичка, контейнер, плівка)";;
-120- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
У пункті 2 статті 3 додати новий абзац такого змісту:
«Порядок
маркування
пластикових
пакетів
затверджується Кабінетом Міністрів України»
-121- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Частину 3 статті 4 виключити;
122- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 3. Статті 3 після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання", далі по тексту.
-123- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У частині третій статті 3 після слів "пластикових
пакетів" додати слова та дужки "(рукавичок,
контейнерів, плівки)",
-124- Н.д. Фельдман О.Б.. (Реєстр.картка №174)
Доповнити проект новою статтею:
"Стаття 4. Вимоги до оксо-біорозкладних пакетів та
їх маркування
1. Придатність пластикових пакетів до оксобіорозкладу визначається у відповідності до
міжнародних стандартів ASTM D6954:18, BS 8472,
UAE 5009/2009, SASO 2879/2106.
2. На пластикові пакети, що відповідають
встановленим міжнародними стандартами
ASTM
D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009, SASO 2879/2106
вимогам до оксо-біорозкладних пластикових пакетів,
наноситься
відповідне
маркування.
Такому
маркуванню підлягає кожен окремий пластиковий
пакет.
Правила
маркування
оксо-біорозкладних
пластикових пакетів встановлюються відповідним

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Враховано
Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Стаття 4. Контроль
законодавства у сфері
пластикових пакетів

Пропозиції та поправки до проекту

технічним
регламентом,
що
затверджується
постановою Кабінету Міністрів України.
-125- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Доповнити статтю 4 новим пунктом: "4.
Забороняється нанесення на пластиковий пакет слів
"біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо такий пакет не
відповідає вимогам частини 1 статті 4 цього Закону."
-126- Н.д. Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)
Після статті 3 доповнити новою статтею 4 такого
змісту:
"Стаття 4. Вимоги до оксо-біорозкладних пакетів та
їх маркування
1. Придатність пластикових пакетів до оксобіорозкладу визначається у відповідності до
міжнародних стандартів ASTM D6954:18, BS 8472,
UAE 5009/2009, SASO 2879/2106.
2. На пластикові пакети, що відповідають
встановленим міжнародними стандартами ASTM
D6954:18, BS 8472, UAE 5009/2009, SASO 2879/2106
вимогам до оксо-біорозкладних пластикових пакетів,
наноситься
відповідне
маркування.
Такому
маркуванню підлягає кожен окремий пластиковий
пакет.
Правила
маркування
оксо-біорозкладних
пластикових пакетів встановлюються відповідним
технічним
регламентом,
що
затверджується
постановою Кабінету Міністрів України."
У зв'язку з цим, статті 4 та 5 проекту вважати
статтями 5 та 6 відповідно.
за дотриманням -127- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Назву статті 4 доповнити словами: "посуду
розповсюдження
пластикового для одноразового використання";
-128- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Назву статті 4 доповнити словами: "одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових";
-129- Н.д. Фельдман О.Б.. (Реєстр.картка №174)
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Вимоги до оксо-біорозкладних пакетів та
їх маркування"
-130- Н.д. Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123),
н.д. Констанкевич І.М. (Реєстр.картка № 23)
У статті 4 слова "орган державної влади, на який
згідно з законом покладено контроль за дотриманням
вимог законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів", "відповідний орган державної

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Забороняється нанесення на пластиковий
пакет слів "біо", "біопакет", "біорозкладний",
якщо такий пакет не відповідає вимогам частини
першої цієї статті.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
Відхилено

Враховано

Стаття 5. Контроль
законодавства
у
сфері
пластикових пакетів

за дотриманням
розповсюдження
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Пропозиції та поправки до проекту

1. Контроль
за
дотриманням
законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів кінцевим споживачам
через роздрібні торгівельні мережі та мережі
ресторанного
господарства
здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів.

влади", "орган державної влади, на який згідно з
законом покладено контроль за дотриманням вимог
законодавства у сфері розповсюдження пластикових
пакетів", "державний орган", "зазначений державний
орган" у відповідному відмінку замінити словами:
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів" у відповідному відмінку";
-131- Н.д. Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
У статті 4 слова "орган державної влади",
"відповідний орган державної влади", "державний
орган"
у різних відмінках замінити словами:
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів" у відповідних відмінках";
-132- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Доповнити п 1 статті 5 словами: "та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України"
133- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 1. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання", далі по тексту.
-134- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 1. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових стаканів та
соломинок пластмасових", далі по тексту.
-135- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
У пункті 1 статті 4 після слів "ресторанного
господарства" додати слова "та об'єкти надання
послуг";
-136- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
У пункті 1 статті 4 після слів "споживачам через"
додати слово "об'єкти", слова "торгівельні мережі та
мережі" замінити словами "торгівлі, об'єкти надання
послуг та об'єкти";
-137- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
В ч. 1 ст. 4 слова "роздрібні торгівельні мережі»
замінити словами «мережі роздрібної торгівлі";
-138- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Доповнити ч. 1 ст. 4 законопроекту новим реченням
такого змісту: "Порядок здійснення контролю у сфері

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Враховано

Враховано

Враховано

Відхилено

1. Державний контроль за дотриманням
законодавства
у
сфері
розповсюдження
пластикових пакетів в об'єктах роздрібної
торгівлі, громадського харчування та надання
послуг здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, у
порядку визначеному Кабінетом Міністрів
України.
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30.

2. На вимогу органу державної влади, на
який згідно з законом покладено контроль за
дотриманням вимог законодавства у сфері
розповсюдження пластикових пакетів, суб’єкти
господарювання,
що
розповсюджують
пластикові пакети, зобов'язані надавати
документи, усні та/або письмові пояснення, а
також іншу інформацію, необхідну для
здійснення ним повноважень щодо контролю.

Пропозиції та поправки до проекту

розповсюдження пластикових пакетів затверджується
Кабінетом Міністрів України."
-139- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину першу статті 4 викласти в наступній
редакції: "Контроль за дотриманням законодавства у
сфері розповсюдження пластикових пакетів кінцевим
споживачам через об'єкти роздрібної, оптової торгівлі
та об'єкти ресторанного господарства здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів."
-140- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
Пункт 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«Державний контроль за дотриманням законодавства у
сфері розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах
роздрібної торгівлі, громадського харчування та
надання послуг здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.»
-141- Н.д. Бакунець П.А. (Реєстр.картка №323)
Частину першу статті 4 доповнити абзацом другим
такого
змісту:
«Контроль
за
дотриманням
законодавства у сфері розповсюдження пластикових
пакетів здійснюється з урахуванням вимог, визначених
Законом України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
-142- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Частини 2, 3, 4 та 5 статті 4 виключити;
-143- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Ч. 2 ст. 4 законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів має право:
а) одержувати від суб’єктів господарювання, що
розповсюджують пластикові пакети, копії необхідних
документів, письмові та/або усні пояснення;
б) давати суб’єктам господарювання, що
розповсюджують пластикові пакети, обов’язкові для
виконання приписи про припинення та усунення

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Враховано

Відхилено

Враховано
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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31.

32.

33.

3. Крім
того,
відповідний
державної влади має право:

Пропозиції та поправки до проекту

орган

а) вимагати від суб’єктів господарювання,
що розповсюджують пластикові пакети,
усунення
виявлених
порушень
вимог
законодавства;

б) вимагати від суб’єктів господарювання,
що розповсюджують пластикові пакети,
припинення
дій,
що
перешкоджають
здійсненню державного контролю;

порушень законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів;
в) накладати на винних осіб у випадках,
передбачених
законодавством,
адміністративні
стягнення."
-144- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 2. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання", після слова "пакети" доповнити
словами: "посуд пластиковий для одноразового
використання";
-145- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 2. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових стаканів та
соломинок пластмасовихя", після слова "пакети"
доповнити словами: "одноразові пластикові пакети та
соломинки пластмасові";
-146- Н.д. Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
У пункт 2. статті 4 слова "органу державної влади,
на який згідно з законом покладено контроль за
дотриманням
вимог
законодавства
у
сфері
розповсюдження пластикових пакетів" замінити
словами: "органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контрою за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів";
-147- Н.д. Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
У частині третій статті 4 слова "Крім того,
відповідальний орган державної влади" замінити
словами: "Орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контрою за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів";
-148- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Ч. 3 ст. 4 виключити;
149- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У підпункті а) пункту 3. статті 4 після слова
"пакети" доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового використання";
-150- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У підпункті а) пункту 3. статті 4 після слова
"пакети" доповнити словами: "одноразові пластикові
стакани та соломинки пластмасові";
-151- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У підпункті б) пункту 3. статті 4 після слова
"пакети" доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового використання";

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано
Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

стор. 22

14.12.2020 Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України
Закону України "Про внесення змін до Закону України"

Редакція, прийнята в першому читанні

34.

35.

36.

в)
надавати
(надсилати)
суб’єктам
господарювання,
що
розповсюджують
пластикові пакети, обов'язкові для виконання
приписи про усунення порушень.
4. Орган державної влади, на який згідно з
законом покладено контроль за дотриманням
вимог законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів, зобов'язаний повідомляти
суб’єктам
господарювання,
що
розповсюджують пластикові пакети, про
розгляд справ про порушення ними вимог
законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів не менше ніж за п'ять
робочих днів до дати розгляду справи.

5.
Суб’єкти
господарювання,
що
розповсюджують пластикові пакети, під час

Пропозиції та поправки до проекту

-152- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У підпункті б) пункту 3. статті 4 після слова
"пакети" доповнити словами: "одноразові пластикові
стакани та соломинки пластмасові";
-153- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Пункт б) частини 5 статті 4 викласти в наступній
редакції: "подавати документи, давати пояснення"
-154- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У підпункті в) пункту 3. статті 4 після слова
"пакети" доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового використання";
-155- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
У ч. 4 ст. 4 законопроекту слова "Орган державної
влади, на який згідно з законом покладено контроль за
дотриманням
вимог
законодавства
у
сфері
розповсюдження пластикових пакетів" замінити
словами "Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів";
-156- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 4. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання", після слова "пакети" доповнити
словами: "посуд пластиковий для одноразового
використання";
-157- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 4. статті 4 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових пакетів та
соломинок пластмасових", після слова "пакети"
доповнити словами: "одноразові пластикові пакети та
соломинки пластмасові";
-158- Н.д. Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
У частині третій статті 4 слова "Орган державної
влади, на який згідно з законом покладено контроль за
дотриманням
вимог
законодавства
у
сфері
розповсюдження пластикових пакетів" замінити
словами: "Орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контрою за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів";
-159- Н.д. Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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розгляду питання про порушення цього Закону У пунктах "а", "в" та "г" частини п'ятої статті 4
проекту словосполучення "державного органу"
мають право:

замінити словосполученням: "органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
державного контрою за додержанням законодавства
про захист прав споживачів";
Відхилено
-160- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 5. статті 4 після слова "пакети" доповнити
словами: "посуд пластиковий для одноразового
використання";
Відхилено
-161- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 5. статті 4 після слова "пакети" доповнити
словами: "одноразові пластикові стакани та соломинки
пластмасові";
Враховано частково
-162- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
У ч. 5 ст. 4 законопроекту слова "цього Закону"
замінити
словами
"законодавства
у
сфері
розповсюдження пластикових пакетів";

37.

38.

а) бути присутніми на засіданні державного
органу під час розгляду питання про
порушення ними цього Закону;
б) подавати необхідні документи, давати -163- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
пояснення;

39.

в) отримувати копію протоколу засідання та
рішення державного органу, прийнятого щодо
них;

40.

г) оскаржувати дії
зазначеного державного
посадових осіб до суду.

чи бездіяльність
органу та його

Відхилено

н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Пункт б) частини 5 статті 4 викласти в наступній
редакції: "подавати документи, давати пояснення";
-164- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Враховано частково
У ч. 5 ст. 4 законопроекту слова "державного
органу" та "зазначеного державного органу" замінити
словами "центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів";
-165- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
Відхилено
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Пункт б) частини 5 статті 4 викласти в наступній
редакції: "оскаржувати дії чи бездіяльність зазначеного
державного органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів та до суду."

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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42.
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Відхилено
Стаття 5. Відповідальність за порушення -166- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Назву статті 5 доповнити словами: "посуду
вимог законодавства у сфері розповсюдження
пластикового для одноразового використання";
пластикових пакетів

1.
Суб’єкти
господарювання,
що
розповсюджують пластикові пакети, та їхні
працівники
несуть
відповідальність
за
порушення встановлених цим Законом вимог
щодо обігу пластикових пакетів відповідно до
цього Закону та іншого законодавства України.

-167- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Назву статті 5 доповнити словами: "одноразових
пластикових стаканів та соломинок пластмасових";
-168- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
У другій першій статті 5 слова "відповідно до вимог
цього Закону та іншого законодавства України"
виключити
-169- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Пункт 1. статті 5 після слова "пакети" доповнити
словами: "посуд пластиковий для одноразового
використання", після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання,;
-170- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 1. статті 5 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових пакетів та
соломинок пластмасових", після слова "пакети"
доповнити словами: "одноразові пластикові пакети та
соломинки пластмасові";
-171- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину 1 статті 5 викласти в наступній редакції:
"Суб'єкти господарювання, що розповсюджують і
розповсюджували пластикові пакети з моменту
набрання
чинності
цього
Закону
несуть
відповідальність за порушення встановлених цим
Законом вимог щодо обігу пластикових пакетів
відповідно до цього Закону та іншого законодавства
України."
-172- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
Пункт 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«Суб’єкти господарювання, винні у порушенні
законодавства щодо обмеження обігу пластикових
пакетів на території України, несуть відповідальність
згідно з Законом.»
-173- Н.д. Бакунець П.А. (Реєстр.картка №323)
Частину першу виключити.
У зв’язку з цим, частини другу – четверту вважати
відповідно частинами першою – третьою

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 6. Відповідальність за порушення
вимог законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів

Відхилено

Враховано

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано

Відхилено

1. Суб’єкти господарювання, винні у
порушенні законодавства щодо обмеження обігу
пластикових пакетів на території України, несуть
відповідальність згідно із законом.
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43.

2. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів накладає штрафи у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, на:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-174- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Відхилено
У пункті 2 статті 5 після слів "прав споживачів
доповнити словами: "та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику,
накладають стягнення в порядку, що визначається
Кабінетом
Міністрів
України,
на
суб'єктів
господарювання"
-175- Н.д. Бакунець П.А. (Реєстр.картка №323)
Відхилено
абзац перший частини першої (частини другої у
редакції першого читання) викласти у такій редакції:
«1.
Порушення
законодавства
у
сфері
розповсюдження пластикових пакетів тягне за собою
накладення штрафу на:».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. За порушення норм цього Закону
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю
за додержанням законодавства про захист прав
споживачів,
застосовує
до
суб'єктів
господарювання
такі
адміністративногосподарські штрафи (далі - штрафи):
за порушення вимог частини першої статті 2
цього Закону - у розмірі від п'ятисот до однієї
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а за повторне протягом трьох років
вчинення такого самого порушення – у розмірі від
однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за безоплатне розповсюдження пластикових
пакетів - у розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
а за повторне протягом трьох років вчинення
такого самого порушення – у розмірі від двохсот
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
3. Штрафи накладаються керівником,
заступниками керівника центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, а
також іншими уповноваженими керівником
посадовими особами цього органу після розгляду
документів,
що
підтверджують
факт
правопорушення.
4. Підставою для розгляду справи про
правопорушення, визначені частиною другою цієї
статті, є акт перевірки та інші матеріали, пов’язані
з цією перевіркою. Акти перевірки складаються
окремо на кожне виявлене правопорушення.
5. Акт перевірки складається у двох
примірниках, що підписуються посадовою
особою центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державного
контролю
за
додержанням
законодавства про захист прав споживачів, та
керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою ним особою.
У
разі
відмови
керівника
суб’єкта
господарювання або уповноваженої ним особи
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від підписання акта перевірки посадова особа
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів, вносить до такого акта
відповідний запис.
Один примірник акта перевірки надається
керівнику
суб’єкта
господарювання
або
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в
центральному органі виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист
прав
споживачів,
або
його
територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника
суб’єкта господарювання або уповноваженої ним
особи та документами, що підтверджують факт
правопорушення, не пізніше наступного робочого
дня з дня його складання передається посадовій
особі, визначеній частиною третьою цієї статті,
для прийняття рішення про накладення штрафу.
6. Справа про правопорушення розглядається
посадовою особою, уповноваженою керівником
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів, у п’ятнадцятиденний
строк з дня одержання акта перевірки.
За результатом розгляду справи про
правопорушення виноситься постанова.
7. Штраф сплачується відповідним суб’єктом
господарювання протягом 15 днів з дня
отримання копії постанови.
Копія
завіреного
банком
платіжного
документа, що засвідчує факт сплати штрафу у
повному обсязі, надсилається центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів, або його територіальному органу,
який виніс постанову.
8. У разі якщо штраф не сплачено у строк,
встановлений частиною сьомою цієї статті,
примусове виконання постанови про накладення
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штрафу здійснюється в порядку, встановленому
Законом України «Про виконавче провадження».
9. Постанова у справі про правопорушення
може бути оскаржена в судовому порядку.

44.

суб’єктів
господарювання,
що
розповсюджують пластикові пакети, за
порушення вимог пунктів а) та б) частини
першої статті 2 цього Закону, - у розмірі від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а за повторне протягом трьох
років вчинення такого самого порушення, – у
розмірі
від
двохсот
до
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;

-176- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
Пункт 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«За порушення норм цього Закону центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, застосовує
адміністративно-господарські штрафи до суб'єктів
господарювання:
за порушення вимог частини першої статті 2 цього
Закону - у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за
повторне протягом трьох років вчинення такого самого
порушення – у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за безоплатне розповсюдження пластикових
пакетів - у розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за
повторне протягом трьох років вчинення такого самого
порушення – у розмірі від двохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
-177- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
У абзаці другому слова «ста до двохсот» замінити
словами «п'ятисот до однієї тисячі», а слова «двохсот
до п’ятисот» замінити словами «однієї тисячі до двох
тисяч».
-178- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У частині другій пункту 2. статті 5 після слова
"пакети" доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового використання";
-179- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У частині другій пункту 2. статті 5 після слова
"пакети" доповнити словами: "одноразові пластикові
стакани та соломинки пластмасові", після букв а), б)
доповнити буквами: "г), д)";
-180- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Абзац 2 частини 2 статті 5 викласти в наступній
редакції:
"суб'єктів
господарювання,
що
розповсюджують і розповсюджували пластикові

Враховано

Враховано
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Відхилено
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суб’єктів
господарювання,
що
розповсюджують пластикові пакети, за
введення в оману споживача шляхом
пропонування
оксорозкладного
(оксобіорозкладного) пакету під виглядом
біорозкладного пакету або іншим чином, – у
розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян, а за повторне протягом трьох років
вчинення такого самого порушення, за яке на
нього вже було накладено штраф, - у розмірі від
двохсот до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

Пропозиції та поправки до проекту

пакети з моменту набрання чинності цього Закону, за
порушення вимог пунктів а) та б) частини першої статті
2 цього Закону, - у розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за
повторне протягом трьох років вчинення такого самого
порушення – у розмірі від двохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"
-181- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У частині третій пункту 2. статті 5 після слова
"пакети" доповнити словами: "посуд пластиковий для
одноразового
використання",
після
слів
(оксобіорозкладного) пакету доповнити словами
"оксорозкладного
(оксобіорозкладного)
посуду
пластикового для одноразового використання", після
слів "біорозкладного пакету" доповнити словами
"біорозкладного
посуду
пластикового
для
одноразового використання";
-182- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У частині третій пункту 2. статті 5 після слова
"пакети" доповнити словами: "одноразові пластикові
стакани та соломинки пластмасові", після слів
(оксобіорозкладного) пакету доповнити словами
"оксорозкладного (оксобіорозкладного) одноразового
пластикового стакану або соломинки пластмасової",
після слів "біорозкладного пакету" доповнити словами
"біорозкладного одноразового пластикового стакану та
соломинки пластмасової";
-183- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Частину
третю
пункту
2.
Після
слів
"біорозкладного пакету або" доповнити словами" за
порушення вимог частини 4 статті 4 цього Закону";
-184- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Пункт 2 доповнити новим абзацом: "суб'єктів
господарювання, за безоплатне надання пластикових
пакетів, - у розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за
повторне протягом трьох років вчинення такого самого
правопорушення, за яке на нього вже було накладено
штраф, - у розмірі від двохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
-185- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Абзац 2 частини 2 статті 5 викласти в наступній
редакції:
"Суб'єктів
господарювання
за
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працівників суб’єктів господарювання за
схиляння споживачів до купівлі пластикових
пакетів, – у розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян, а за повторне протягом трьох років
вчинення такого самого порушення, за яке на
нього вже було накладено штраф, – у розмірі
від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

3. Одночасно з накладанням штрафу
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів, ухвалює рішення про
конфіскацію пластикових пакетів, що не
відповідають
вимогам
законодавства.
Утилізація конфіскованих пластикових пакетів
здійснюється
за
рахунок
суб’єкта
розповсюдження.

Пропозиції та поправки до проекту

розповсюдження пластикових пакетів, що не
відповідають вимогам передбаченим цим Законом,
шляхом пропонування до придбання оксорозкладного
(оксобіорозкладного) пакету – у розмірі від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, за вчинення такого самого порушення, за яке
на нього вже було накладено штраф, - у розмірі від
двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.";
-186- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
У другій частині статті 5 абзац третій та четвертий
виключити;
-187- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У частині четвертій пункту 2. статті 5 після слова
"пакетів" доповнити словами: "посуду пластикового
для одноразового використання";
-188- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У частині четвертій пункту 2. статті 5 після слова
"пакетів"
доповнити
словами:
"одноразового
пластикового стакану та соломинки пластмасової";
-189- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Абзац 4 частини 2 статті 5 виключити;
-190- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Частину третю статті 5 виключити;
-191- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
Ч. 3 ст. 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Конфіскація пластикових пакетів, що не
відповідають вимогам законодавства, відбувається за
рішенням суду. Утилізація конфіскованих пластикових
пакетів
здійснюється
за
рахунок
суб’єкта
розповсюдження."
-192- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У пункті 3. статті 5 після слова "пакетів" доповнити
словами: "посуду пластикового для одноразового
використання";
-193- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У пункті 3. статті 5 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових стаканів та
соломинок пластмасових";
-194- Н.д. Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123),
н.д. Констанкевич І.М. (Реєстр.картка № 23)
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
"3. Одночасно з накладанням штрафу центральний
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Пропозиції та поправки до проекту

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного контролю за додержанням прав
споживачів, звертається до суду з позовом про
конфіскацію пластикових пакетів, що не відповідають
вимогам законодавства. Утилізація конфіскованих за
рішенням суду пластикових пакетів здійснюється за
рахунок суб'єкта розповсюдження."
-195- Н.д. Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
У частині третій статті 5 слова "ухвалює рішення"
замінити словами "ініціює позов до відповідного суду
щодо конфіскації";
-196- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
У пункті 3. Слова "про конфіскацію пластикових
пакетів"
замінити
словами
"про
утилізацію
пластикових пакетів";
4. Рішення у справах про порушення -197- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У пункті 4. статті 5 після слова "пакетів" доповнити
законодавства у сфері розповсюдження
пластикових пакетів можуть бути оскаржені в словами: "посуду пластикового для одноразового
використання";
судовому порядку.
-198- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У пункті 4. статті 5 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразового пластикового стакану та
соломинки пластмасової";
-199- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
Частину 4 статті 5 виключити
-200- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Частину 4 статті 5 викласти в наступній редакції:
"Рішення у справах про порушення законодавтсва у
сфері розповсюдження пластикових пакетів можуть
бути оскаржені до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів та до суду;"
-201- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Додати до проекту нову статтю 6 наступного змісту:
1. "Забороняється ввезення на митну територію
України, окрім ввезення у режимі транзиту:
а) надлегких пластикових пакетів;
б) легких пластикових пакетів;
в) оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових
пакетів;
г) пластикових пакетів;
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Висновки, обґрунтування

д) пластикових рукавичок;
е) пінопластикових (пластикових) контейнерів для
харчових продуктів;
ж) харчової плівки.
2. Встановлена частиною першою цієї статті, крім
підпункту в) заборона не поширюється на біорозкладні
пластикові пакети, рукавички, плівку та контейнери."
-202- Н.д. Бакунець П.А. (Реєстр.картка №323)
Враховано частково
Проект Закону доповнити новими статтями такого
змісту:
«Стаття 6. Органи, уповноважені розглядати справи
про правопорушення у сфері у сфері розповсюдження
пластикових пакетів
1. Справи про правопорушення, визначені частиною
першою статті 5 цього Закону, розглядаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав
споживачів.
2. Розглядати справи про правопорушення і
накладати стягнення від імені центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав
споживачів, мають право керівник, його заступники,
керівники територіальних органів та їхні заступники.
Стаття 7. Порядок накладення та стягнення штрафів
за правопорушення у сфері розповсюдження
пластикових пакетів
1. Підставою для розгляду справи про
правопорушення, визначені частиною першою статті 5
цього Закону, є акт перевірки та інші матеріали,
пов’язані з цією перевіркою.
Акти перевірки складаються окремо на кожне
виявлене правопорушення.
2. Посадові особи, уповноважені на проведення
перевірок та складання
актів,
визначаються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів.
3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які
підписуються посадовою особою центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням
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законодавства про захист прав споживачів, та
керівником
суб’єкта
господарювання
або
уповноваженою ним особою.
У разі відмови керівника суб’єкта господарювання
або уповноваженої ним особи від підписання акта
перевірки посадова (службова) особа центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, вносить до
такого акта відповідний запис.
Один примірник акта перевірки вручається
керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій
ним особі, а другий зберігається в центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав
споживачів, або його територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника
суб’єкта господарювання
або уповноваженої ним особи (за наявності) та
документами, що підтверджують факт виявлених
порушень, не пізніше наступного робочого дня за днем
його складання передається посадовій особі,
визначеній частиною другою статті 6 цього Закону, для
прийняття рішення про накладення штрафу.
4. Справа про правопорушення розглядається у
п’ятнадцятиденний строк з дня одержання акта
перевірки посадовою особою, уповноваженою
розглядати справу.
5. За результатом розгляду справи про
правопорушення виноситься постанова.
6. Штраф сплачується протягом 15 днів з дня
отримання копії постанови відповідним суб’єктом
господарювання.
7. Копія завіреного банком платіжного документа,
що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі,
надсилається центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів, або його територіальному органу,
який виніс постанову.
8. У разі якщо штраф не сплачено у строк,
встановлений частиною шостою цієї статті, примусове
виконання постанови про накладення штрафу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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здійснюється у порядку, встановленому Законом
України «Про виконавче провадження».
9. Постанова у справі про правопорушення може
бути оскаржена в судовому порядку.».
49.

50.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення

-203- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
У назві статті 7 після слова «Прикінцеві» додати
слова: «та перехідні»
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня -204- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У пункті першому слова та цифри "01 січня 2022
2022 року.
року" замінити словами та цифрами "01 січня 2021
року";
-205- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 1 викласти в редакції: "1. Цей Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім частини першої статті 2, частини першої статті 3
та пункту 3 Прикінцевих положень цього Закону, які
вводяться в дію з 1 січня 2021 року, та абзацу 2 частини
другої статті 6, яка вводиться в дію з 31 дня після
набуття законом чинності.
-206- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 1 викласти в редакції: "1. Цей Закон набирає
чинності з 01 січня 2021 року."
-207- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Доповнити пунктом 2 в такій редакції: "2.
Встановити, частина третя статті 2 цього Закону
втрачає чинність 1 січня 2023 року."
-208- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
Пункт 1 викласти в редакції: "1. Цей закон набирає
чинності через 180 днів з дня його опублікування, крім
статті 2 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня
2021 року."
-209- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету
Пункт 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування та вводиться в дію через шість
місяців після його опублікування, крім частини 1 статті
2 та абзацу 1 частини 2 статті 6, які вводяться в дію
через дев’ять місяців після опублікування Закону.»
-210- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)

Доповнити новою частиною: "2. Частина 3
статті 2 цього Закону діє до 31 грудня 2022 року."

Враховано

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Враховано

Враховано редакційно

Враховано

Враховано редакційно

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності, крім частини першої
статті 2 та абзацу другого частини другої статті 6,
які вводяться в дію через дев’ять місяців з дня
опублікування цього Закону.
2. Частина третя статті 2 цього Закону діє до 1
січня 2023 року.
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51.

52.

53.

2. Внести зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122), доповнивши його статтею 1553
такого змісту:
«Стаття
1553.
Порушення
правил
маркування
біорозкладних
пластикових
пакетів, що реалізуються через роздрібні
торгівельні мережі та мережі ресторанного
господарства

Порушення
біорозкладних

правил
пластикових

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-211- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати – Враховано
члени Комітету
Пункт 2 статті 7 виключити. Відповідно пункт 3
законопроекту вважати пунктом 2.

-212- Н.д. Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
У назві та тексті статті 1553 слова "роздрібні
торгівельні мережі" замінити словами "мережі
роздрібної
торгівлі",
слова
"з
конфіскацією
пластикових пакетів" виключити.
-213- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У назві статті 1553 після слова "пакетів" доповнити
словами: "біорозкладного посуду пластикового для
одноразового використання";
-214- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У назві статті 1553 після слова "пакетів" доповнити
словами: "одноразових пластикових стаканів та
соломинок пластмасових";
-215- Н.д. Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Назву статті доповнити словами: "та об'єкти
надання послуг";
-216- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
У назві статті після слів "реалізуються через"
додати слово "об'єкти", після слів "роздрібної торгівлі"
додати слова "об'єкти надання послуг та об'єкти";
-217- Н.д. Шахов С.В. (Реєстр.картка №114),
н.д. Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112),
н.д. Сухов О.С. (Реєстр.картка № 107)
Статтю викласти в наступній редакції: "Стаття 1553.
Порушення правил маркування біорозкладних
пластикових пакетів, що реалізуються через об'єкти
роздрібної, оптової торгівлі та об'єкти ресторанного
господарства
Порушення правил маркування біорозкладних
пластикових пакетів, що реалізуються через об'єкти
роздрібної, оптової торгівлі та об'єкти ресторанного
господарства –
тягне за собою накладення штрафу на посадових та
фізичних осіб-підприємців від двохсот до семисот
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією пластикових пакетів."
маркування -218- Н.д. Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У абзаці першому статті 1553 після слова "пакетів"
пакетів, що
доповнити
словами:
"біорозкладного
посуду
пластикового для одноразового використання";

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Відхилено
реалізуються через роздрібні торгівельні -219- Н.д. Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
У абзаці першому статті 1553 після слова "пакетів"
мережі та мережі ресторанного господарства –

54.

доповнити словами: "одноразових пластикових
стаканів та соломинок пластмасових";
-220- Н.д. Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306) Відхилено
У абзаці третьому після слів "реалізуються через"
додати слово "об'єкти", після слів "роздрібної торгівлі"
додати слова "об'єкти надання послуг та об'єкти"
тягне за собою накладення штрафу на -221- Н.д. Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313) Відхилено
У частині третій статті 1553 слова "з конфіскацією
посадових осіб та фізичних осіб-підприємців
від
двохсот
до
семисот
п’ятдесяти пластикових пакетів" виключити.

неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян
з
конфіскацією
пластикових
пакетів.».

55.

-222- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Відхилено
Внести зміни до статті 2444 Кодексу України Про
адміністративні правопорушення: "Частину першу
статті 2444 після цифри "1552" доповнити цифрою
"1553".
Відхилено
3. Кабінету Міністрів України до 1 січня -223- Н.д. Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
У пункті третьому слова та цифри "01 січня 2022
2022 року:
року" замінити словами та цифрами "01 січня 2021
року";
-224- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Враховано частково
Абзац викласти в редакції: "3. Кабінету Міністрів
України протягом трьох місяців з дня набуття чинності
Законом, але не пізніше 1 січня 2021 року:"

-225- Н.д. Бондаренко О.В. та народні депутати –
члени Комітету

Пунк 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«Кабінету Міністрів України протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом,
забезпечити:
прийняття
нормативно-правових
актів,
необхідних для реалізації положень цього Закону;

Враховано

3. Кабінету Міністрів України протягом шести
місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових
актів, необхідних для реалізації положень цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади
їх
нормативно-правових
актів
у
відповідність із цим Законом.
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приведення своїх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом;
приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
56.
57.

58.

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
Враховано
розробити
нормативно-правові
акти, -226- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Абзац третій пункту 3 викласти в редакції:
необхідність прийняття яких передбачається
"забезпечити прийняття нормативно-правових актів,
цим Законом.
необхідних для реалізації положень цього Закону;"
-227- Н.д. Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №174)
Відхилено
Пункт 3 доповнити абзацом: "затвердити
методологію підрахунку щорічного використання на
людину легких та надлегких пластикових пакетів"
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